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Nemzeti hadikölcsön.
(.R) A magyar királyi pénzügyminiszter kibocsá

totta a felhívást a nemzeti hadikölcsön jegyzésére.
Ez az első alkalom, amikor az állam kizáróla

gosan hozzánk, polgáraihoz fordul kölcsönért. Ez a 
-kölcsön tehát az első, kizárólagos, nemzeti kölcsön.

A három hónap óta tartó világháború következ
tében elérkezett nálunk is annak az ideje, hogy a 
hadviselés céljaira szükséges kölcsön előteremtessék.

Az ellenünk fölsorakozott, sokkal gazdagabb ál
lamok a háború céljaira már előbb vettek fel kölcsönt, 
mint mi. Helyes anyagi berendezkedésünket bizo
nyítja, hogy mi ezt a sok áldozatot kívánó háborút 
eddig kölcsön nélkül tudtuk folytatni.

Mindnyájan tudjuk, hogy ez a háború elkerül
hetetlen volt.

Azt is tudjuk, hogy nekünk ebben a háborúban 
csak győznünk lehet.

Mindnyájunkban közös az elhatározás, hogy a 
győzelemért életünket, vagyonúnkat mindenünket oda
adjuk lelkesedéssel a haza oltárára.

Érezzük mindnyájan, hogy életünk, mindenünk 
soha nem volt annyira összeforrva a hazá létével és 
dicsőségével, mint ezekben a válságos, történelmi 
pillanatokban.

Ma az egyénnek az érdeke nem lehet más, mint 
a nemzet érdeke.

A tüzbe vitt lobogót győzelmesen és dicsőség
gel kell onnan visszahoznunk.

Meg kell mutatnunk az egész világnak, hogy 
sok méltatlanságot szenvedett nemzetünk magasan 
fölötte áll minden nemtelen Iegyalázásnak.

Meg kell mutatnunk, hogy erősebbek és gazda
gabbak vagyunk, mint azt kapzsi ellenségeink gon
dolták.

Meg kell mutatnunk, hogy ezeréves hazánk 
méltóságteljesen áll meg a sorsnak ebben a rette
netes viharában, amely országokat dönt enyészetbe.

Az emberi történelemnek ebben a legvéresebb 
pillanatában a haza mindenünket elveheti Ma az 
egyénnek az élete jelentéktelen a haza életével és 
boldogulásával szemben.

Amint a haza megkívánja, hogy minden épkézláb 
fia hadbaszálljon érette s életét és vérét áldozza, 
éppen ugy kérheti, hogy azok, akiknek van meg
takarított pénzük, azt minden habozás nélkül oda
adják mindnyájunk, a nemzet létéért folytatott háború 
céljaira.

Amint az államnak joga van életünket követelni, 
éppen olyan joggal elveheti mindenünket. És amint 
látjuk, az állam nem él ezzel a jogával.

Nem veszi el tőlünk vagyonúnkat. Csak kölcsön 
kéri megtakarított pénzünket olyan jövedelmező ka
matra, amilyenre igazán alig van alkalmunk máskor 
is elhelyezni pénzünket.

Az államnál azonkívül a legbiztosabb helyen van 
elhelyezve a pénzünk.

Amikor a kölcsönjegyzéssel az államot segítjük 
elő a győzelemre, egyúttal a magunk életét és jó
létét is oltalmazzuk. Félrerakott pénzünket ma biz
tosabb helyre nem tehetjük, minthogy azt az állam
nak adjuk kölcsön.

Ebben a soha nem képzelt mérkőzésben győzni 
nem lehet egyedül a vitézséggel.

A háború a véráldozat mellett szinte kiszámít 
hatatlan pénzáldozatot is követel. Vérrel és pénzzel 
lehet csak megszerezni a győzelmet és a békét.

Majdnem az egész világ gazdagsága hadba- 
szállott ellenünk. Oda kell tehát adnunk minden nél
külözhető fillérünket, hogy fiainkból alkotott dicső 
hadserégünknek semmije se hiányozzék a nagy, 
emberfeletti tusában.

Ma teljesen a magunk erejére vagyunk utalva.
Az ágyuk szörnyű mérkőzésén kivüi talán nehe

zebb az a harc, amelyet az anyagi nehézségekkel 
kell megküzdenünk.

A nemzeti becsület kérdése, hogy az államnak 
számításai, amelyet a mi áldozatkészségünkre épített, 
ne csalatkozzanak.

A vérünk, az életünk mellett oda kell adnunk a 
pénzünket is.

Oda kellene adnunk akkor is, ha az állam ellen
szolgáltatás nélkül követelné.

Kétszeresen oda kell adnunk most, hogy az állam 
a kölcsönre busás kamatot is ád.

A nemzeti hadikölcsön kibocsátási formáját olyan 
szerencsésnek tartjuk, hogy már csak ezért is bízunk 
annak sikerében.

De adnunk kell mindnyájunknak, akik képesek 
vagyunk adni.

Az a vagyon, amely ma zsugori módon meg
húzódik az áldozatkészség elől, megérdemli, hogy 
elkótyavetyéljék.

Alig pár napja, hogy a hadikölcsön jegyzésének 
feltételei megjelentek, a nemzet mint egy test, egy 
lélek mozdult meg.

Egymást érik a kölcsön jegyzései.
Elől a legelső magyar ember jegyzése.
Megmozdulnak a bankok, a különböző vállala

tok, a papi és világi javak.
De nemcsak az egyletek és intézetek jegyzésére 

van szükség, hanem az egyes emberek kisebb ösz- 
szegeire is.
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Eldugott erszényekben és szellőzetlen ládafiákban 
nem szabad parlagon heverni a nehezen megkupor- 
gatott bankóknak.

A hadikölcsönből eleget jegyezni nem lehet.
Szükség van a kisemberek száz koronáira is.
Mi hisszük, hogy amint a mi bánya- és kohó

vállalataink erejükhöz mérten résztvesznek a hadi- 
kölcsön jegyzésében, úgy a társpénztárak és a 
bányásztársadalom is elviszi megtakarított filléreit a 
nemzeti kölcsön sikeréhez.

Ellenségeink számítottak a mi anyagi gyenge
ségünkre is.

Ennek a nemzeti kölcsönnek jegyzésével meg 
kell nekik mutatnunk, hogy ezen a téren is sokkal 
erősebbek vagyunk, mint ahogy ők azt a maguk 
javára hinni szerették

Véglegesítés. A m. kir. pénzügyminiszter Rozlos- 
nik András okleveles bányamérnököt, ideiglenes mi
nőségű segédmérnököt, a kolozsvári m. kir. kutató 
bányahivatalnál az állami szolgálatban véglegesítette.

Jegyezzünk nemzeti kölcsönt. Lapunk e heti szá
mában jelent meg a nemzeti kölcsönre vonatkozó 
aláírási felhívás, amelyre eddig is több millió ko
rona jegyzés történt. Mintha mindenki érezné, hogy 
itt nem sablonos állami pénzműveletről van szó, ha
nem a magyar nemzet nagy erkölcsi szolidaritását 
jelentő ünnepélyes demonstrációról, mintha minden 
magyar ember érezné, hogy a nemzeti kölcsön nem 
csupán pénzügyi, hanem nagy politikai súllyal biró 
akció is megmozdult az egész ország. Bankok, biz
tositó társaságok, iparvállalatok, a nagytőke letéte
ményesei egymást igyekeznek nemes versengésben 
felülmúlni, hogy a nemzeti kölcsönre melyikük je
gyezzen nagyobb összeget. Egyesületek és különböző 
érdekképviseletek, amelyek a béke éveiben szorgal
mas munkával megszervezték a gazdasági tevékeny
ség egyes ágainak közkatonáit, most azért agitálnak, 
hogy tagjaik a megszokott érdekképviseleti célok 
helyett a nagy nemzeti érdek szolgálatába állítsák be 
egész erkölcsi és anyagi erőiket. És a magánosok 
bucsujárásban mennek a bankjaikhoz, hogy a nem
zeti kölcsönből kivegyék a részüket. Kimozdultak 
rejtekhelyeikből a hosszú idők óta eldugott, gyümöl- 
csözetlenül heverő milliók és a nemzeti vagyonnak 
eddig gondosan elzárt csatornáiból csodálatos bő
séggel ömlik ki az arany a háború szent céljaira. 
A hivatalos aláírások e hó 16-án kezdődnek meg és 
nem lehet kétséges, — az eddigi jegyzésekre való 
tekintettel is, — hogy mindenki megteszi kötelességét 
és büszkén állhatunk majd a világ elé első nemzeti 
kölcsönünk fölényesen szép sikereivel.

A petróleumfinomitó-gyárak hadikórháza. A magyar 
petróleurofinomitó-gyárak folyó hó 9-én nyitották meg

hadikórházukat. A magyar királyi honvédelmi minisz
tert Baitz vezérőrnagy, a Vöröskereszt-Egyletet gróf 
Gsekonics Endre főmegbizott és gróf Széchenyi Emil 
főmegbiz^tt helyettes képviselték. A kórházat nagy- 
sárosi Szirmai Oázkár vezérigazgató, a kórház meg
bízottja adta át rendeltetésének, mire Baitz vezérőrnagy 
köszönetét mondva, a kórházat a hadvezetőség szá
mára átvette.

Az Orsz. Magyar Bányászati és Kohászati Egye
sület adománya. Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület választmánya f. hó 9-én az 
egyesület helyiségeiben tartott ülésen egyhangúan 
elhatározta, hogy hatezer koronával járul hozzá a 
Magyar Mérnök- és Épitész-Egyesület hadikórházá
nak fentartásához s ugyanekkor szinte egyhangú ha
tározatba ment, hogy az egyesület a kibocsátandó 
hadikölcsönből egyelőre 30.000 korona összegű 
nemzeti hadikölcsönt jegyez. Egyesületünk minden 
irányú hazafias áldozatkészségére mutat az is, hogy 
ugyanekkor a Magyar Vöröskereszt-Egyesület jóté
konysági bélyegeiből egyszáz korona értéküt átvett.

A Prágai Vasipari Társaság. A Prágai Vasipar r.-t. 
folyó hó 9-én tartott-r mérlegmegállapitó igazgatósági 
ülését, amelyen elhatározták, hogy a közg* ülésnek 
40 koronás osztalék kifizetését fogjak javasolni. A 
Prágai Vdsipar r> t. legutóljára 190 koronás dividendát 
fizetett s ha a háború közbe nem jön, akkor 90—100 
koronás osztalék jutott vo!na a részvényeseknek. A 
vállalat tiszta: nyeresége 3,225.000 korona, mig az 
előző évben 15 millió volt a tiszta nyereség. Meg
jegyzendő azonban, hogy leírásokra hárommillió ko
ronát fordítottak. Keszlranek vezérigazgató azzal 
nyugtatta meg a részvényeseket, hogy a háború befe
jezése után, a normális viszonyok helyreálltával, ismét 
megfelelő osztalékot fognak kapni.

Az idei téglafogyasztás. A téglakartol kötelékébe 
tartozó tizenhat téglagyár üzletéve a háború ellenére 
is jóval kedvezőbb^ mint_ az előző év október köze
péig volt. Az idén október 14-ig 95 mi lió darab téglát 
szállított le a téglakartel, mig az előző év hasonló idő
szakában 77 millió darabot. A háború alatt 16 millió 
darab került elszállításra. Miután az előző évben 
öss esen 98 millió tég a volt a fogyasztás, az idei 
eredmény hozzá képest még kedvezőnek tekinthető. 
Az idei téglafogyasztás tehát minden esetre meg fogja 
haladni a tavalyit. Normális viszonyok között az idén 
legalább 150 millió darab tégla került volna elszállí
tásra, hisz az év elején 200 millió darab téglát kötöttek 
le a kartelnél. Persze, a háború következtében rosz- 
szabb lett a helyzet. Az idei emelkedés és a relatív 
javulás arra vezethető vissza, hojy a főváros 200jjiillió 
darab téglát rendelt a kartelnél, amelyből 40—50 milliót 
az idén vesz át.

Adományozási bányajárás. A Hungária Kőszénbányá
szat cégű környei bányavállalat igazgatósága által 
Komárom vármegye tatai járásinak Környe községe 
határában, a környei községi földtulajdonosok vitámi 
határrészben elterülő földbirtoka alatt, a Lipót-aknai
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bányaművelés utján eszközölt sikeres feltárás alapján, 
Hermina védnév alatt fel bért négy kettős bányamerték 
és az ehhez tartozó A. és B. jelű határból álló bánya
telek adományozási bányajárását a budapesti m. kir. 
bányakapitányság 2943/1914. sz. hirdetményével folyó 
évi november, hó 14-ik napjának d. e. 9 órájára a 
helyszínére tűzte ki azzal, hogy a bányajáráson min
den érdekelt fél rész vehet s a találkozási ln ly  a 
Lipót-akna rendelőhelyisége leend.

Szénszállítás a fővárosba. A magyar királyi 
államvasutak igazgatóságától vett értesülés szerint a 
mult hét folyamán az összes budapesti állomásokra 
vasúton és vizen az üzletkezelés céljára szolgáló 
szénküldeményeken kivül 87.4G0 métermázsa porosz 
és 54.113 métermázsa hazai szén érkezett a fővárosba.

Tűz egy vasgyárban. November 9-én este kigyuladt 
a Hirsch és Frank budapest-salgótarjáni gépgyár és 
vasöntő r^t. Aréna-ut 128. sz. alatt levő nagy g y ár
telepének a teteje. A tűz hihetetlen gyorsasággal ter
jedt tovább s csakhamar lángban ál!ott az egész gyár
épület. A tüzőrség teljes fölszereléssel kivonult, de 
fáradozása nem járt eredménnyel, mert az e^ész épü
let leége’.t. A kár 150.000 korona, de biztosítás révén 
megtérül.

Közgyűlés. A Borsodi Bányatársulat ezévi rendes 
bányatársulati közgyűlését december 15-én délelőtt 
10 órakor fogja Rudabányán megtartani.

Üzemmegkezdés. A Galíciai Kárpátpetróleum-Társaság
— mint bennünket értesítenek — mirjampoli petróleum- 
finomítója újból megkezdte teljes üzemét.

Közgazdasági Mozaik cím alatt jelent meg Andreics 
János min. tanácsos tollából aznapokéban egy igen 
figyelemreméltó röpirat. Ebben résztetesen foglakozik 
az illusztris szerző az európai általános közgazdasági 
viszonyokkal, Magyarország gazdasági múltjával, gazda
sági életünk jövőjével, a munkanélküliséggel, munkás- 
biztosítással s végül az általános tőke- és pénzviszo
nyokkal. Az éles közgazdasági megfigyeléseket tartal
mazó röpiratot szaktársaink szives figyelmébe ajánljuk.

Szállítás. Horganybádog, vas és acélárukr láncok, 
csavarok, csavaranyák és csavarkulcsok szállítása. A szász 
államvasutak dresdeni vezérigazgatósága vfehérbádog, 
horganybádog, rugóacél, drótfonat, vashuzal, drótszeg 
és kovácsolt szegek szállítására hirdet pályázatot. Az 
ajánlatok november 24-én délelőtt 10- óráig küldendők 
be. A pályázóknak ajánlataikkal folyó évi december 
hó 31-ig szóban kell maradniok és ajánlataikat eluta-

sitottnak vehetik, ha ezen idő alatt értesítést nem 
kapnak.

Cégjegyzési hirek. Vasárugyár Részvénytársaság, fő
telep Sopron. Pirkez Rezső cégjegyzési jogosultságá
nak megszűnése, Langensiehen Frigyes Róbert műszaki 
igazgató, gráci lakosnak pedig céyjegszési jogosultsága 
bejegyeztetett. — Kaprinai Márványbányák r.-t. fel
számolás alatt, ezen részvénytársasagnak és a reá 
vonatkozó összes f-ljegyzéseknek a felszámolás befe
jezése folytán való megszűnése bejegyeztetett. — 
Egyesült tégla- és cementgyár r.-t., Brükler Mihály igaz
gatósági tag ebbeli minőségének és C‘gjegyzé.*i jogo
sultságának megszűnése bejegyeztetett. — Német és 
Magyar Magnezit r.-t., a részvénytársaság székhelyé
nek Kassára történt áthelyezése folytán Budapest fő
telepnek megszűnése bejegyeztetett.

Állami kedvezmények. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter a pénzügymin szter és a horvát-szlavon dal
mát bán hozzájárulásával az 1907. évi III. t.-cikkben 
meghatározott állami kedvezményedet a Magyar fém- 
kolió és vegyi ipar részvénytársaság cégnek Fodvesica 
község határában létesített ólomkohója részére az
1913. évi szeptember hó 3-ától számítandó 15 évre 
engedélyezte.

Moratórium rendeletek összehasonlítása. Mátyás Jenő, 
az aradi kereskedelmi és iparkamara segédtitkára, 
könyvet irt a m ratórium rendeletekről. A moratórium- 
rendeleteknek meglehetősen bizonytalan területén 
igyekszik támasztékot adni az alapos és gondosan 
megirt munka. Külön fejezetben foglalkozik a szerző 
a moratórium alól való egyes kivételekkel: állami 
adósságokkal, záloglevelek és kötvények kamatszelvé
nyeivel és címleteivel, a jelzálogkölcsönökkel. A mora
tórium a külkereskedelemben cjiiü fejezet a különböző 
állambeli moratórium-rendelotek alapján igyekszik föl- 
világositást adni, hogy a moratór.um tartama alatt 
mennyiben tartoznak külföldi adósaink nekünk és 
mennyiben tartozunk mi külföldi adósainknak fizetést 
teljesíteni. A mü 2 koronáért kapható.

Mérlegek. Délmagyarországi Köszénbánya R.-T. köz
gyűlési vesztesége összesen 1,181.687 K 57 f r e  rúg.
— A Favorit Szénsavgyár R .-T ., amely 1912-ben ala
kult 500.000 K alaptőkével, 1913. évi második mérleg * 
34.893 K veszteséggel zárul, mig az előző évben 2000 
K nyereséget mutatott ki. — A Magyar Rézhengermü- 
vek R.-T., ezelőtt Cliaudior Gusztáv és társa 1914 junius
30-án lezárt mérlegében a 6012 K (az előző évben 
9746 K) áthozattal együtt 564.065 (694.457) K bruttó 
nyereséget számol el, mig leírásokra 258.164 (283.987) 
K-t fordítottak. — A Magyar Petróleumipar R.-T, 1914 
április 30-án lezárt mérlege szerint az 1,800.000 kor.
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részvénytőke mellett elért tiszta nyereség a tavalyi 
169.235 kor. és az előző évi 792.394 koronával szem
bon csak 3636 kor. A vállalat az idén csak 4 százalék 
osztalékot fizet, mig két évvel ezelőtt az osztalék 2 0  
százalék volt. A vállalat gyártelepét 4,007.318 koronára 
értékeli; az értékcsökkenési tartalékalap 3,950.000 kor. 
A készletek értéke 1,151.206 kor., az adósok tétele 
3,528.172 kor., mig a hitelezők követeléseinek összege 
3,051.213 kor. Az október 25-én tartott közgyűlés ugy 
határozott, hogy mivel az 1913—14. üzletév veszte
séggel zárult, 4 százalék osztalék fizetésére a tartalék
alap vétessék igénybe és az esedékes szelvények 12  
koronával váltassanak be. — A Veterinária Vegyészeti 
R.-T. I. évi rendes közgyűlését Budapesten október 
15-én tartotta meg. A közgyűlésen előterjesztett m ér
leg szerint az 1913. évi veszteség 50.000 korona rész
vénytőke mellett 17.30167 koronára rúgott, amennyi
ben a költségek 18.650’59 koronát tettek ki, az árukért 
befolyt összeg pedig összesen csak 1115*23 korona 
volt.

Hirdetés. 1832/1914. Alsófehérmegyében, Verespatak 
községben az Orlea hegyben bányászkodó „Orlai Szent- 
Mihály la Tufe“ cégű bányatársulat eddigi igazgatójá
nak, Szabó Dénes verespataki lakosnak elhalálozása 
folytan felelős igazgató nélkül maradván, az abrud 
bányai kir. bányabiztosság ezen bányatársulat részére 
az á't. bányatörvény 149. §-a alapján igazgató válasz
tás céljából 1914. évi december hó 14. napjának d. e. 11 
órájára a bányabiztosság hivatalos helyiségébe lend- 
kivüli társgyülést rendel, melyre a nevezett bánya
társulat bejegyzett részvényeseit és azok esetleges 
jogutódjait oly értesítéssel hivja meg, hogy az ált. 
bányatörvény 155. §-a értelmében a társgyülésen min
denki csak személyesen, vagy törvényes meghatalma
zottja által élhet a szavazás jogával, a távolmaradottak 
a megjelent társak határozataihoz csatlakozóknak fog
nak tekintetni.

K  K ÜLFÖLDI HÍREK. ^
A koksz nagybani ára. A porosz kormány a német 

szénbányák szindikátusának novemberi szállitásra
1 0 0 .0 0 0  toiína kokszot biztosított, tonnánkint 13*5 
márka áron.

A newyorki fémtőzsde megnyitása. Newyorki jelentés 
szerint a fémtőzsdén november 9-től kezdve ismét 
megengedik a nyersvas és az ónüzletek kötélét.

Bányakatasztrófa Amerikában. A royistoni (Illinois 
állam) szénbányákban nagymennyiségű puskapor rob
bant föl. Kétszázötven bányász életét vesztette.

K  DEUTSCHER BERICHT. ^
INDUSTRIE UND VOLKSWIRTSCHAFT.

Maschinenbau-Anstalt Humboldt in Kalk bei Köln. Das
erste Halbjahr 1913/14 hat, w,e berichtet wird, ein 
befriedigendes Ergebnis gezeitigt. Die Gesellschaft 
wäre in der Lage, wieder 8  pCt., vielleicht aus etwas 
mehr Dividende zu zahlen-; wie es aber unter den 
augenblicklichen Verhältnissen sein werde, sei heute 
noch nicht zu sagen. Im laufenden Geschäftsjahre sei 
der Juli sehr gut gewesen, während der August unter 
den kriegerischen Ereignissen gelitten habe. Das 
Auslandsgeschäft ist nicht von ausschlaggebender 
B edeutung; von der gesamten Produktion geht höchs
tens ein Fünftel ins Ausland und davon noch ein Teil 
nach neutralen Staaten. Immerhin exportiert die Ge
sellschaft auch nach England, Russland, Frankreich 
und Belgien, doch ist dort ein grösser Teil der For
derungen durch Vorauszahlung und Delkredere gedeckt. 
Mit etwa zwei Dritteln der Belegschaft kann jetzt 
durchgearbeitet- werden.

Erdölfunde in Spanien. Der britische Konsul zu 
Bilbao berichtet, dass eine Chemikalienfabrik bei 
Torrelavegä, etwa 17 Meilen von Santandes, beim 
Bohren nach Salz in einem neuen Terrain Erdöl ge- 
troffen^iaben soll. Das Erdöl soll erstklassig sein und 
die Finder, dem Vernehmen nach, ein Zweig der 
Solvay Co., hätten sich Rechte auf über 5000 acres 
Land gesichert.

Der Geschäftsbericht der Mannesmannröhrenwerke. 
Die Mannesmannröhrenwerke erzielten 16,804.193 Mark 
(im Vorjahre 15,868.899). Rohertrag nach 2,855.654 
Mark (im Vorjahre 2,857.374). Abschreibungen sowie
4,000.000 Mark (ina Vorjahre null) Rückstellung auf 
Debitoren. Es sollen aus 5,641.006 Mark (im Vorjahre 
8,796.717) Reingewinn 7lh  Prozent (im Vorjahre 1 3 V2) 
Dividende gezahlt werden. Gegenwärtig ist die Gesell
schaft voll beschäftigt und arbeitet auf Lager.

Erdölbrunnen zu Shensi. Dem Handelsamte zu W a
shington sind Nachrichten aus dom Oeldistrikt Sh-nsi 
in der Mandschurei zugegangen, wo Japaner Gelände 
gepachtet haben. Dass es in der Provinz Shensi Ool 
gibt, ist seit Jahren bekannt. Neuerdings hat man 
jedoch erst versucht, die Lager kommerziel aus
zubeuten. Vpr etwa zwei oder drei Jahren hat sich 
eine chinesische Gesellschaft zu diesem Zwecke ge
bildet. Vier erfolgreiche Brunnen wurden gebohrt, 
doch zwei von diesen wieder aufgegeben. Die beiden 
im Betrieb gebliebenen Brunnen liefern töglich 2700 
Pfund Oel. Man könnte viel mehr Oel fördern, wenn 
es nicht an Arbeitern fehlte, die bis auf weiteres nicht 
zu beschaffen sind. An eine Erweiterung dieser 
Industrie ist mithin vorerst nicht zu denken. Das Oel 
wird bei den Brunnen raffiniert und nacht Art wie 
beim amerikanischen Leuchtöl-Transport, in 5 Gallonen- 
Kannen, und zwei solcher Kannen in einer Holzkiste, 
verpackt. Das Kistenholz ist örtlichen Ursprunges und 
m inderwertig; das Zinn für die Kannen kommt da
gegen von ausserhalb und wird in der Fabrik nur 
geformt. Die Maschinerien stammen teilweise aus 
Amerika, teilweise aus Japan. Die Betr.'ebskraft wird 
von einer Gasbereitungs-Anlage geliefert, die mit Oel 
heizt. Geübte Ingenieure scheinen nicht verwendet zu 
werden, nur einige japanische Mechaniker. Die Gesell
schaft verkauft die Kiste Leuchtöl (10 Gallonen) z a  
Sianfu für etwa 3.50 amerikanische Dollars.

VALÓDI

PERSA SZŐNYEGEK
minden létező minőségben, színben és méretben.

I  NAGY VÁLASZTÉK! 1  
OLCSÓ SZABOTT ÁRAK!
=  TELEFON-SZÁM 1 4 0 -6 4 . =

P O L G Á R  HUGÓ É S  EMIL
Budapest, V., Erzsébet-tér 18. (Sas-u. sarok).
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Árlejtési hirdetmény.
A m. kir. pénzverőhivatal Körmöcbányán az 1915-ik évben következő anyagokat szükségeli és 

azokra szállítási pályázatot hirdet:

a) Hatezer (6000 q) métermázsa kőszén,

b) egyezer (1000 q) métermázsa pirszén (coaks),

c) hatszáz (600 q) métermázsa 66° Be teljesen arzénmentes kénsav,

d) hainsbergi Lorencz-féle grafit-olvasztótégely:
tizenkettő (12) darab á 600 mk. — kg. űrtartalommal összesen 7200 mk. -  kg.
hat (6) 400 „ n 2400
harmincöt (35) 300 10500 n

tizenkettő (1-2) 250 3000
harmincöt (35) 200 n 7000 „ w

m összesen 30100 mk. =  kg.
Morgan-féle grafit-olvasztótégely:
hat (6) darab á 60 mk. =  kg. űrtartalommal összesen 360 mk. =  kg.
tizenkettő (12) darab á 50 mk. =  kg. ürtarlalommal . . .  » 600 „ f f

összesen 960 km. - k g .
Saxinger-féle grafit olvasztótégely:
öt (5) darab á 80 mk. =  kg. űrtartalommal összesen 400 mk. =  kg.
öt (5) 60 300
hat (6) „ 50 * 300
tiz (10) „ „ 40 400 n

húsz(20) „ 30 „ 600
tiz (10) 20 * * H 200 „ f f

összesen 2200 mk. =  kg.
g) tizenkettő (12) darab 1000 mk.-ás tégelyhez való fedő,

h) háromezer (3000) kilogramm bankaón tömbökben,

i) egyezer (1000) kilogramm horgany tömbökben,

k) kettőezeregyszáz (2100) darab 38 X 29 5 X 20'5 cm. külső méretű, kint és bent simán gyalult 
2 cm. vastag fenyőfaláda, szegecselve és fogantyuzsinórral ellátva,

l) kettőezerháromszáz (2300) darab pénzhordó puhafából, faabroncscsal, minta szerint.

A felsorolt mennyiségek csak megközelítők és a tényleges megrendelés azoknál tiz (10%) száza
lékkal nagyobb vagy kisebb lehet.

Az ajánlatok ivenként egykoronás bélyeggel, esetleges mellékletek darabonként és ivenként 30 filléres 
bélyeggel ellátva, „Ajánlat az 1915. évi anyagszállításra" feliratú és pecséttel lezárt borítékban a magyar 
kir. pénzverőhivatalhoz

1914. évi november hó 25-én déli 12 óráig
küldendők be.
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Későbben érkező vagy távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Ajánlattevők tartoznak az ajánlott anyag összértékének öt (5%) százalékát mint bánatpénzt vagy 
készpénzben, vagy biztosítékképpen értékpapírokban, hivatkozással ezen hirdetésre, a magyar kir. pénzverő
hivatal pénztáránál előzetesen letenni és az attól kapott nyugtát az ajánlathoz csatolni. A bánatpénzt az 
ajánlathoz mellékelni nem szabad. 

Az anyagok bérmentve a körmöcbányai vasúti állomásra, esetleg a kijelölendő raktárba szálli
tandók és az ajánlott árak szerint, még pedig egyenként és összesen betűkkel és számokkal kitüntetendők. 

Az anyag minőségére és szállításra vonatkozó részletes feltételek a magyar kir. pénzverőhivatalnál 
betekinthetők, illetve tőle megszerezhetők, miért is ajánlattevők kötelesek ajánlatukban határozottan kijelen
teni, hogy a feltételeket ismerik és azoknak magukat minden tekintetben alávetik. 

Akik a m. kir. pénzverőhivatallal eddig üzleti összeköttetésben még nem állottak, kötelesek szállí
tási képességüket és megbízhatóságukat az illetékes kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni. 

A m. kir. pénzverőhivatal, illetve a m. kir. pénzügyminisztérium fentartja magának azon jogot, 
hogy az ajánlatok között, tekintet nélkül az ajánlott árra, szabadon választhasson, esetleg az összes aján
latokat elvesse. 

Az ajánlatok felbontása, amidőn az ajánlattevők is jelen lehetnek, 1914. évi november hó 25-én 
délután 3 órakor fog történni. 

Körmöcbánya, 1914 november hó 4-én.

M. kin. pénzverőhivatal.

1914. évi 6°|o-os magyar királyi adómentes állami 
járadékkölcsön. (Hadi kölcsön.)

Aláírási felhívás*
Az 1912. évi LXIII. t.-c. 17. §-a alapján a minisztérium 

felhatalmaztatok, hogy a hadi szükségletek fedezéséro szük
séges összegeket addig, amig azok a törvényhozás utján 
meg nem állapíttatóak, az elkerülhetetlen szükség mérvéig 
előlegezhesse és azok megszerzése iránt hitelművelet utján 
intézkedhessek. E felhatalmazás alapján ezennel 6 ° /o -k a l ka
matozó adómentes állami járadékkölcsön bocsáttatik ki.

A kibocsátás összege a megtartandó nyilvános aláirás 
eredménye alapján fog mcgállapittatni.

A bemutatóra szóló járadékkölcsönkötvények 50, 100, 
1000, 5000 és 10.000 koronás cimletekben fognak kiállíttatni.

A kötvények 1914. n •vember 1-től kezdődőleg évi 
6°/o-kal, minden év május 1-én és november 1-én lejáró fél
évi utólagos részletekben kamatoztatnak, az első szelvény 
tehát 1915. május 1-én esedékes.

Az a kötvénytulajdonos, aki az általa vásárolt 
kötvényeket az aláirás alkalmával zárolja s ezt a záro
lást 5 éven át fel i em oldatja, azt a jogot nyeri, hogy 
az ötödik év utolsó negyedében, legkésőbb 1919. no
vember 1-én a kötvényen alapuló követelését, e naptól 
számított egy évre névértékben leendő visszafizetésre 
felmondhatja. A m. kir. kincstár köteles az ilyképpen 
felmondott kötvényeket legkésőbb 1920. november

1-én névértékben visszafizetni. A zárolásból" kifolyólag 
az aláíró felet költség nem terheli

A m. kir. pénzügyminisztérium fonlartja magának azt 
a jogot, hogy előre közzéteendő három havi előzetes fel
mondás mellett, ezt a kölcsönt egészben vagy részben, 
névértékben visszafizethesse, azonban az esetleges felmon
dás 1920. november 1-jét megelőző időre nem fog eszkö
zöltetni.

A kamatok, épp úgy m nt felmondás esetén a 
kölcsönkötvények tőkeértéke, minden fennálló és a 
jövőben behozandó magyarországi adó, bélyeg és ille
ték levonása nélkül fizettetnek ki.

A kötvények 10 évre szóló kamatszelvényekkel és szel
vényutalvánnyal vannak ellátva, mely utóbbi ellenében az 
uj szelvényivek annakidején a beváltóhelyeknél minden 
költségtől és illetéktől mentesen átvohetők.

Az esedékes szelvények és az esetleg felmondott kötvé 
nyele költségmentesen beváltainak :

Budapesten: a magyar királyi közpoúti állampénztárnál, 
a m. kir. postatakarékpénztárnál, 

a magyar korona országainak területén:
valamennyi királyi állampénztárnál és 

adóhivatalnál,


